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DOKUMEN NEGARA

UJIAN NASIONAL
Tahun Pelajaran 2011/2012

SOAL TEORI KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kompetensi Keahlian : Keperawatan
Kode Soal : 3014
Alokasi Waktu : 120 menit
Tanggal : 19 Maret 2012
Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Jumlah Soal : 40 Soal
Paket Soal : A

Petunjuk Umum:
1. Isikan Identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang

tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk LJUN.
2. Hitamkan bulatan sesuai dengan Kode Soal dan Paket Soal pada LJUN.
3. Setiap butir soal mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab.
5. Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas,

rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya.
8. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret-coret.
9. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah.
10. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

”SELAMAT & SUKSES”
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1. Bagian paru-paru yang diberi tanda bulat berfungsi sebagai….
A. pertukaran gas didalam pernafasan
B. membawa darah dari sebelah kanan ke

jantung
C. penyaringan udara
D. mengatur udara pernafasan
E. sebagai katup penutup

2. Di bawah ini adalah tabel prinsip pemberian obat :
No Prinsip Pemberian Obat
1 Benar alamat pasien
2 Benar cara pemberian Obat
3 Benar nama keluarga pasien
4 Benar nama ruangan pasien
5 Benar nama perawat pasien

Berdasarkan tabel di atas, prinsip pemberian obat yang benar adalah pada nomor ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

3. Tablet sublingual cara penggunaanya adalah .…
A. dikunyah dan ditelan
B. disisipkan dibawah lidah
C. disisipkan dipipi
D. ditelan
E. dihisap

4. Pengertian dari definisi komunikasi terapeutik adalah….
A. komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya

dipusatkan untuk kesembuhan pasien
B. komunikasi yang mengarah pada penyembuhan pasien
C. komunikasi interpersonal antara perawat dan pasien
D. komunikasi pribadi diantara perawat dan pasien
E. komunikasi dimana perawat membantu dan pasien menerima bantuan

5. Bagian anatomi jantung yang bekerja pada saat jantung berkontraksi ditunjukkan
dengan tanda panah disebut dengan….

A. ventrikel kanan
B. atrium kiri
C. katup antrioventrikular
D. katup seminularis
E. atrium kanan
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6. Ciri tahapan tumbuh kembang fase toddler pada kemampuan motorik kasar :
mulai berlari tetapi masih sering jatuh, menarik narik mainan,mulai senang
naik tangga tetapi masih dengan bantuan

Berdasarkan ciri tersebut diatas, merupakan tumbuh kembang pada fase toddler
untuk usia….
A. 12 bulan
B. 15 bulan
C. 18 bulan
D. 24 bulan
E. 36 bulan

7. Tahapan dimana pada proses tumbuh kembang ditandai dengan kematangan fungsi
alat reproduksi (seksual) serta berfungsinya sistem endokrin yang berhubungan
dengan fungsi reproduksi, merupakan tahapan tumbuh kembang pada masa….
A. masa anak
B. masa pra sekolah
C. masa sekolah
D. masa pra remaja
E. masa remaja

8. Kasus:
Anak yang dibesarkan dalam lingkungan status social ekonomi tinggi cenderung
lebih dapat tercukupi kebutuhan gizinya dibandingkan dengan anak yang lahir dan
dibesarkan dalam lingkungan sosial ekonomi yang rendah.
Berdasarkan kasus diatas faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang adalah….
A. faktor herediter
B. faktor lingkungan
C. faktor budaya lingkungan
D. faktor sosial ekonomi
E. faktor nutrisi

9. Berikut adalah daftar gejala penyakit pada system kardiovaskuler:
Fatig, disapnea, batuk, pembesaran jantung, vena jugularis meningkat.
Berdasarkan dari gejala gejala diatas, dapat disimpulkan penyakit kardiovaskuler
yang tepat sesuai gejala diatas adalah….
A. gagal jantung
B. infark miokard akut
C. angina pectoris
D. jantung koroner
E. demam reumatik

10. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam berkomunikasi terapeutik adalah….
A. mengarahkan pembicaraan
B. diam
C. mengulang kembali
D. membagi persepsi
E. kemampuan pemahaman yang berbeda
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11. Infeksi alat genitalia wanita atau pria yang disebabkan oleh trichomonas vaginalis
disebut….
A. sifilis
B. gonore
C. herpes
D. trikomoniasis
E. AIDS

12. Suatu penyakit yang ditandai dengan episode berulang dari lepuhan lepuhan kecil di
kulit atau selaput lendir yang berisi cairan dan terasa nyeri merupakan gejala
penyakit….
A. dermatitis
B. Steven Johnson
C. herpes simplek
D. herpes zooster
E. kandidiasis

13. Contoh kasus pertumbuhan:
Seorang bayi dilahirkan dengan tinggi badan 50cm, pada saat berusia 4 Bulan
tingginya bertambah menjadi 70cm.

Kasus diatas adalah termasuk kedalam teori pertumbuhan….
A. cephalocaudal
B. proksimodistal
C. diferensiasi
D. maturisasi
E. neonatus

14. Perkembangan motorik kasar ditandai dengan kemampuan anak untuk melangkah
dan berjalan dengan tegak, merupakan fase perkembangan pada masa….
A. neonatus
B. bayi
C. anak
D. pra sekolah
E. sekolah

15. Penyakit kardiovaskuler yang disebabkan oleh nekrosis miokard akibat gangguan
aliran darah ke otot jantung disebut….
A. jantung koroner
B. gagal jantung
C. infark miokard akut
D. angina pectoris
E. demam reumatik
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16. Berikut adalah uraian tindakan Keperawatan:
1. Melepaskan semua aksesori  pada tangan
2. Membasahi jari tangan lengan bawah hingga siku dengan air kemudian dengan

larutan desinfektan disikat bila perlu
3. Membilas dengan air bersih yang mengalir dan dikeringkan dengan handuk

atau lap kering
Uraian tindakan keperawatan diatas termasuk ke dalam kebutuhan….
A. aktivasi
B. kenyamanan
C. pemenuhan diri dan lingkungan
D. fisiologi
E. keamanan

17. Table pemeriksaan :
No Jenis Pemeriksaan
1 Pemeriksaan Rontgen
2 Pengambilan darah arteri
3 Pemeriksaan sputum
4 Pemeriksaan denyut nadi
5 Pemeriksaan USG

Berdasarkan table diatas yang termasuk kedalam pemeriksaan tanda tanda vital
ditunjukkan pada nomor ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

18. Rentang nilai Normal Tekanan darah pada orang dewasa adalah….
A. 100/70mmHg  s/d  120/80mmHg
B. 110/70mmHg s/d 130/100mmHg
C. 110/70mmHg s/d 140/90 mmHg
D. 120/80mmHg s/d 140/90 mmHg
E. 120/80mmHg s/d 140/100mmHg

19. Tahapan pemeriksaan tekanan darah :
1. Pompa balon udara manset sampai nadi arteri radialis deksra/sinistra tidak teraba
2. Tentukan denyut nadi arteri radialis dekstra/sinistra
3. Pasang manset pada lengan kanan/kiri atas sekitar 3 cm diatas fossa cubiti
4. Atur posisi pasien
5. Lengan baju dibuka

Urutan yang benar pada tahapan pemeriksaan tekanan darah adalah….
A. 4,5,3,2,1
B. 5,4,2,3,1
C. 2,5,4,1,3
D. 5,3,1,2,4
E. 3,4,5,1,2
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20. Tujuan dilakukan tindakan keperawatan mencuci rambut pada pasien adalah untuk
mencegah tumbuhnya mikroorganisme pada rambut. Tindakan tersebut termasuk ke
dalam kebutuhan…
A. aman nyaman
B. mencintai dan dicintai
C. nutrisi
D. pemenuhan diri dan lingkungan
E. fisiologis

21. Tabel gangguan Imobilisasi:
No Gangguan Imobilisasi
1 Tidak dapat mengubah posisi tubuhnya untuk mengurangi tekanan
2 Keterbatasan daya pikir
3 Keadaan stress berat
4 Seseorang yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi

social karena penyakitnya
5 Pasien stroke yang tidak bisa bergerak

Berdasarkan tabel diatas, gangguan mobilisasi no 1 termasuk ke dalam gangguan
Imobilisasi….
A. imobilitas temporer
B. imobilitas social
C. imobilitas emosional
D. imobilitas intelektual
E. imobilitas fisik

22. Posisi setengah duduk atau duduk, dimana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi
atau dinaikkan.
Uraian dari bentuk mobilisasi di atas disebut…
A. Fowler
B. Sym
C. Trendelberg
D. dorsal recumbent
E. lithotomy

23. Intervensi yang bisa dilakukan untuk diagnosa keperawatan pada gangguan rasa
nyaman sakit kepala dan tenggorokan adalah....
A. anjurkan klien banyak minum
B. hindari makanan yang manis
C. anjurkan klien untuk tidur cukup kurang lebih 8 jam
D. berikan makanan lunak dan porsi kecil
E. kompres dingin

24. Dalam proses keperawatan, seorang perawat  dapat mengetahui sudah atau belum suatu
intervensi keperawatan dilakukan dapat dilihat pada .…
A. pengkajian
B. diagnosa keperawatan
C. rencana keperawatan
D. implementasi
E. evaluasi
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25. Perbedaan antara mobilisasi aktif dan pasif terletak pada ….
A. gerakanya
B. tergantung pasienya
C. tulang
D. ligamen
E. fungsi system syaraf

26. Kasus:
Tn A terserang serangan stroke yang ke 3 kalinya, serangan stroke ini menyebabkan
Tn A mengalami penurunan kesadaran, organ yang terkena yaitu sebelah kanan,
Berdasarkan kasus diatas untuk pemberian nutrisi jenis pemberian nutrisi yang cocok
untuk Tn A adalah….
A. oral
B. parenteral
C. enteral
D. rectal
E. axila

27. Kasus :
Tn A terpasang NGT pada saat dirawat di RS Hasan Sadikin Bandung, pemberian
nutrisi dilakukan pada jam 08.00 pagi, 14.00 siang, 21.00 malam.
Berdasarkan kasus diatas, pada saat pemberian nutrisi, hal yang harus diperhatikan
adalah….
A. kemampuan menelan
B. kemampuan mengunyah
C. diet pasien
D. residu lambung
E. jenis makanan

28. Respon adaptif dipengaruhi oleh karakteristik individual dan atau proses psikologis,
yaitu akibat dari tindakan, situasi atau kejadian eksternal yang menyebabkan tuntutan
fisik dan atau psikologis terhadap seseorang, merupakan definisi stress menurut….
A. Ivancevick dan Matteson
B. Claude Bernard
C. Walter Cannon
D. Hans Seyle
E. Potter and Pery

29. Pendekatan yang menggunakan pendekatan agama dalam mengatasi permasalahan
psikologis, termasuk ke dalam manajemen stress dengan teknik….
A. mengatur diet dan nutrisi
B. istirahat dan tidur
C. olahraga teratur
D. berhenti merokok
E. terapi psikoreligius
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30. Tabel hak dan kewajiban Pasien dan Perawat:
No Hak & Kewajiban Pasien dan Perawat
1 Berhak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan

kesehatan atau keperawatan
2 Menaati segala peraturan dan tata tertib yang ada di institusi

kesehatan
3 Berhak diperlakukan adil dan jujur oleh institusi pelayanan
4 Mengikuti perkembangan IPTEK
5 Memenuhi hal hal yang telah disepakati atau perjanjian yang

telah dibuat sebelumnya
Berdasarkan tabel di atas yang termasuk hak dan kewajiban pasien adalah….
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5
E. 5 dan 1

31. Komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih disebut….
A. komunikasi massa
B. komunikasi terapeutik
C. komunikasi intrapersonal
D. komunikasi interpersonal
E. komunikasi verbal

32. Berikut adalah faktor-faktor di dalam komunikasi:
1. Memperlihatkan sifat jemu, pesimis
2. Menggunakan bahasa non verbal
3. Mendengarkan dengan aktif
4. Mengulang kembali
5. Komunikasi satu arah

Berdasarkan uraian diatas, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi komunikasi,
ditunjukkan dengan nomor ….
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 1 dan 4
D. 1 dan 5
E. 2 dan 3

33. Uraian respon berduka:
1. Tahap Pengingkaran
2. Tahap Marah
3. Tahap Tawar Menawar
4. Tahap Depresi
5. Tahap Penerimaan

Berdasarkan uraian diatas, sikap perawat yang cocok untuk no 2 adalah….
A. Mendorong pasien untuk mengungkapkan perasaan berdukanya
B. Membiarkan pasien menangis
C. Mendengarkan ungkapan dengan penuh perhatian
D. Menghargai perasaan pasien
E. Memberi Informasi akurat tentang kebutuhan pasien dan keluarga
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34. Menilai ada tidaknya gangguan keseimbangan asam basa yang disebabkan oleh
gangguan respiratorik atau gangguan metabolik, merupakan fungsi dari
pemeriksaan….
A. analisa gas darah
B. biopsi
C. rontgent
D. USG
E. CT scan

35. Tabel sikap pelayanan :
No Sikap Pelayanan Perawat
1 Perawat berperan sebagai seorang konselor
2 Perawat tidak menggunakan seragam perawat
3 Perawat lebih peka
4 Perawat lebih bersabar
5 Perawat lebih bersifat ramah

Berdasarkan tabel di atas, sikap perawat yang cocok untuk tahapan perkembangan
anak adalah….
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 5
D. 3 dan 5
E. 4 dan 5

36. Kasus :
Pasien datang ke UGD suatu rumah sakit, dengan gejala diare lebih dari 2 bulan ,
demam turun naik, terdapat jamur pada daerah mulut, menurut pemeriksaan dokter
gejala yang dikeluhkan pasien sama seperti penderita HIV, untuk mengetahuinya
dokter menyarankan untuk pemeriksaan darah,
Berdasarkan kasus diatas, proteksi diri yang dapat dilakukan oleh perawat yaitu
dengan menggunakan….
A. masker
B. sarung tangan
C. Baracshort
D. helm
E. kacamata

37. Kasus :
Seorang pekerja bangunan jatuh dari ketinggian 5 meter, terdapat perdarahan melalui
hidung, telinga dan kepala, Pasien mengalami penurunan kesadaran.
Berdasarkan kasus diatas hal yang harus pertama kali diberikan pada Pasien tersebut .…
A. membersihkan luka
B. melakukan pemeriksaan tekanan darah
C. membersihkan jalan nafas
D. memasang infus
E. pemeriksaan EKG
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38. Istilah yang digunakan apabila seorang wanita tidak pernah mendapatkan menstruasi
.…
A. desminore
B. amenore
C. hipermenorea
D. hipomenorea
E. menore

39. Berikut adalah tabel pemeriksaan :
No Jenis Pemeriksaan
1 Rontgen
2 Biopsi
3 USG
4 Urine
5 Tes papsmear

Berdasarkan tabel diatas jenis pemeriksaan yang berhubungan dengan kesehatan
reproduksi ditunjukkan dengan nomor ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

40. Cara pemeriksaan sputum pada penderita TBC:
 Sputum ditanam pada medium Lowenstein Jensen
 Inkubasi selama 6-8 minggu
 Ada pertumbuhan dilakukan pemeriksaan resistensi antibiotik

Berdasarkan uraian diatas, pemeriksaan sputum yang digunakan adalah ….
A. kultur
B. mikroskopis langsung
C. serologi
D. biokimia
E. analisis


